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OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO (pro dospělé nově francouzské víno Patriarche).

Pokud budete chtít pejskům něco přinést, určitě uvítáme granulované krmivo (pokud možno značky Brit, Acana nebo Bosch, 

pejskové jsou na ně zvyklí), konzervy, dezinfekční prostředky, antiparazitní obojky apod.

Vstupné je velice symbolické, pro dospělé 40,- Kč (dle Vašeho uvážení může být i vyšší), DĚTI ZDARMA.

     Veškerý výtěžek bude použit na provoz naší Záchranné stanice LARY, 

na nákup krmení a veterinární péči pro naše pejsky.

            Hlavní partner a sponzoři Dětského dne budou uvedeni na našich web stránkách: 

               w
ww.odchyt-lary.estranky.cz a na našem Facebooku. 

                 
                 

                 
     Najdete nás v obci Hovorčovice, 

                 
                 

                 
 na konci Veleňské ulice. Tel.: 605 189 844

PROGRAM:
Přijďte se pobavit a zároveň podpořit dobrou věc! 

Své psí miláčky nechte, prosím, z bezpečnostních důvodů doma. Děkujeme.

Cílem společného setkání je užít si krásný den mimo město, v přírodě, se známými i neznámými,  
vychutnat si připravený program a atrakce pro naše nejmenší a v neposlední řadě získat finanční  

prostředky pro provoz naší Záchranné stanice LARY. 

Své psí miláčky nechte, prosím, z bezpečnostních důvodů doma. Děkujeme.

Přijďte se pobavit a zároveň podpořit dobrou věc! 
PROGRAM:

	 •		Odchytová	služba	LARY	pro	Prahu	a	Středočeský	kraj	-	Jiří	Dvořák	s	odchytovou	technikou
	 •		veterinární	záchranná	služba	PET-MEDIC
	 •		sokolník	a	různá	terarijní	zvířata
	 •		nafukovací	skluzavka	pro	děti	„DINOSLIDE“
	 •		Karaoke	Disco	p.	Petr	Kořista:	www.karaokedisco.cz
	 •		paní	Šeberová	–	Útulek	pro	opuštěná	a	léčebná	zvířata	o.	p.	s.,	Praha	8-Bohnice
	 •		FACEPAINTING	–	malování	obrázků	na	dětské	obličeje	za	malý	poplatek	(od	11.30	do	13.30hod)
	 •		Integrovaný	záchranný	systém	Středočeského	kraje:
	 	 •		Policie	ČR
	 	 •		Airport	Rescue	Vodochody
	 	 •		Pragomedika	Plus,	a.	s.	–	výjezdové	stanoviště	Brandýs	nad	Labem
	 	 •		Obecní	policie	Líbeznice
	 	 •		Obecní	policie	Zdiby

Děti budou soutěžit v rozličných sportovních i uměleckých disciplínách,  
jako např. rybaření v nafukovacím bazénku (PVC rybičky), malování zvířátek,  
hod aportem do makety psí tlamy, hod aportem do psí boudičky, běh mezi zástěnami,  
skok v pytli a mnoho dalšího. V každé disciplíně děti získají věcné ceny, sladkosti a diplom na památku.  
Rovněž máme pro děti připravenu dětskou TOMBOLU. I dospěláci se mohou těšit na vlastní TOMBOLU 
–	losování	proběhne	v 15.00 hod., přijďte včas, ať si stihnete zakoupit lístky a vyhrajete, ceny budou stát za to! 

Děkujeme Obecnímu úřadu Hovorčovice za finanční příspěvek.HLAVNÍ PARTNER


